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 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

 

1. Temeljem članka 32. Odluke o priznanjima Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik Općine 

Đurđenovac", broj  6/05. i 1/09.) i članka 29. Statuta Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik Općine 

Đurđenovac", broj  6/13., 2/14. i 6/14.) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac, na 19. sjednici održanoj 

18. ožujka 2016. godine,  proglašava 

 

ODLUKU o dodjeli 

priznanja Općine Đurđenovac 

 

Članak 1. 

 

Dodjeljuju se priznanja Općine Đurđenovac kako slijedi : 

 

1. „Nagrada za izuzetna ostvarenja“ Slavku Čeligu iz Beljevine, Zelena 75 za dobrovoljno 

davanje krvi   101 puta s kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti mnoge živote. 

2. „Nagrada za izuzetna ostvarenja“ Draganu Makaju iz Beljevine, Gajeva 28 za dobrovoljno 

davanje krvi 75 puta  s kojim je humanim činom pomogao ozdraviti  spasiti mnoge živote. 

3. „Nagrada za izuzetna ostvarenja“Valentu Mađariću iz Beljevine, Matije Gupca 28 za 

dobrovoljno davanje krvi 79 puta s kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti 

mnoge živote. 

 

               Visina novčanog iznosa Nagrade iznosi 500,00 kuna. 

 

4. "Povelja humanosti" Mariju Baraču  iz Šaptinovaca, Petrovska 16 za dobrovoljno davanje 

krvi 50 puta s  kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti mnoge živote. 

5. "Povelja humanosti" Dariju Buha  iz Đurđenovca, Radnička 23 za dobrovoljno davanje krvi 

više od 50 puta s kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti mnoge živote. 

6. "Povelja humanosti“ Hrvoju Bulka,  iz Đurđenovca, Ivana Mažuranića 18 za dobrovoljno 

davanje krvi više od 50 puta a sa kojim je humanim činom pomogao ozdraviti i spasiti mnoge 

živote. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku 

Općine Đurđenovac“. 

 

KLASA:061-01/16-01/1 

URBROJ:2149/02-01-16-3 

Đurđenovac, 18. ožujka  2016.     

 

           PREDSJEDNICA 

                               OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                                     Ana Magaš, prof., v. r. 
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2.  Na temelju članka 391.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00., 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 143/12,152/14) 

članka 29. Statuta općine Đurđenovac ( “Službeni glasnik Općine Đurđenovac” broj 6/13,2/14 i 6/14 ) 

Općinsko vijeće Općine Đurđenovac  na 19. sjednici, održanoj 18. ožujka 2016.godine, donosi  

 

 

O D L U K E  

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poslovnog prostora 

 u vlasništvu Općine Đurđenovac 

 

 

I. 

Raspisuje se javni natječaj za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đurđenovac i to 

za: 

1. Poslovni prostor br. 1,Trg bana Jelačića 5 koji se sastoji od poslovnog prostora površine 

28,11m² upisanog u zk uložak 1122, posebni izvadak: suvlasnički udio redni broj 1, na katastarskoj 

čestici 1155 u katastarskoj općini Đurđenovac (bivša mesnica). 

 

II. 

 Početna cijena poslovnog prostora iznosi 113.143,33 kuna na temelju Elaborata o procijeni 

vrijednosti nekretnine, br. 1/2016. kojeg je izradio  stalni sudski  vještak za građevinarstvo. 

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Đurđenovac i na web stranicama Općine 

(www.djurdjenovac.hr) dana 23. ožujka 2016. godine te će od toga datuma početi teći rokovi za 

pristizanje ponuda. 

 

III. 

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena, a drugi uvjeti će 

biti određeni u samom tekstu natječaja sukladno zakonskim propisima. 

Ponuditelji su obvezni ponuđenu cijenu ponuditi/platiti u cjelokupnom iznosu. 

Obročno plaćanje nije dopušteno. 

 

IV. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni Upravni Odjel Općine Đurđenovac. 

 

V. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u “Službenom glasniku 

Općine Đurđenovac”. 

 

KLASA:406-01/16-01/1 

URBROJ:2149/02-01-16-4 

Đurđenovac, 18. ožujka 2016. 

    

   PREDSJEDNICA  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Ana Magaš, prof., v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.djurdjenovac.hr/
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3. Temeljem članka 90. i  91. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 

15/15.) i članka 29. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, br. 6/13., 

2/14. i 6/14.) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac na 19. sjednici, održanoj dana 18. ožujka 2016. 

godine, donijelo je  

 

ODLUKU o izmjenama i dopunama 

 

Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodorad d.o.o. Đurđenovac za  

zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak  (HBOR) radi sufinanciranja dijela 

sredstava koje je Vodorad d.o.o. dužan osigurati iz vlastitih izvora u provedbi EU projekta i 

davanju jamstva 

 

 

Članak 1. 

  Članak 1. Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vododrad d.o.o. Đurđenovac za 

zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) radi sufinanciranja dijela sredstava koje 

je Vodorad d.o.o. dužan osigurati iz vlastitih izvora u provedbi EU projekata i davanju jamstva 

(„Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, br. 5/15) mijenja se i glasi 

 

 „Daje se suglasnost Trgovačkom društvu Vodorad d.o.o za vodoopskrbu i odvodnju 

Đurđenovac za zaduživanje putem dugoročnog financijskog kredita kod HBOR-a  u iznosu do 

5.359.916,96  kn radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Vodorad d.o.o. dužan osigurati iz vlastitih 

izvora u provedbi slijedećih EU projekata: 

a) „Priprema projektno studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od 

strane EU    za aglomeraciju Sušine – Đurđenovac (podsustav Đurđenovac)“ u iznosu do 

1.730.449,85 kn 

b) „Rekonstrukcija i proširenje vodocrpilišta „Đurđenovac“ Q=40 l/s i izgradnja vodovodne 

mreže naselja Lipine u iznosu do 3.629.467,11 kn. 

 Uvjeti kreditiranja su određeni Programom kreditiranja projekata Europskih strukturnih i 

investicijskih fondova javnog sektora od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak koji se nalazi u 

privitku ove Odluke.“. 

 

Članak 2. 

  Ostali članci ove Odluke ostaju nepromijenjeni. 

 

Članak 3. 

  Ova Odluka stupa na snagu danom dobivene suglasnosti za zaduživanje od Vlade 

Republike Hrvatske i objavit će se u "Službenom glasniku Općine Đurđenovac". 

 

 

KLASAS:403-01/15-01/8 

URBROJ:2149/02-01-16-4 

Đurđenovac, 18. ožujka 2016.    
        PREDSJEDNICA  

               OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

               Ana Magaš, prof., v. r. 
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4. Na temelju članka 13. Stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ( NN br.92/10 ), Procjene 

ugroženosti od požara za područje Općine Đurđenovac i članka 29. Statuta Općine Đurđenovac           

( „Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac br. 6/13., 2/14. i 6/14. ) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac,  

na 19. sjednici održanoj dana  18. ožujka 2016.  donosi 

 

PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE 

ĐURĐENOVAC 

 

1. ORGANIZACIJSKE MJERE 

 

Članak 1. 

Temeljem Procjene ugroženosti od požara i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i provođenja 

operativnih mjera i zadaća na planu brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja nastalih požara 

ovim se Planom utvrđuju određene mjere i zadaće za unapređenje zaštite od požara na području 

Općine Đurđenovac u 2016. godini. 

 

Članak 2. 

Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj) sezoni, od 15.svibnja do 15. listopada 2016. godine, za 

području Općine Đurđenovac  pripremiti i provoditi sljedeće operativne mjere i zadaće: 

- ustrojiti motrilačku dojavnu službu u okviru Vatrogasne zajednice Općine Đurđenovac, 

-  protupožarni nadzor deponije (Odlagališta otpada) u Đurđenovcu, 

- učinkovito djelovanje u slučaju požara na otvorenim prostorima i u naseljima na području Općine       

Đurđenovac. 

 

Članak 3. 

Sukladno usklađenoj  Procjeni ugroženosti od požara za područje Općine Đurđenovac te Planu zaštite 

od požara za područje Općine Đurđenovac,stožerno vatrogasno društvo Općine DVD Šaptinovci, 

(sami ili putem ŽC 112),   odnosno organiziranog  sustava uzbunjivanja DVD-ova Općine, dužna su 

sukladno Planu zaštite od požara javljati svim DVD-ima Općine Đurđenovac o nastanku požara i 

potrebama za intervencijama. O istoj opasnosti obavještava i ŽC 112  i po potrebi načelnika općine. 

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Đurđenovac ili županijski vatrogasni zapovjednik vrši isto 

u slučaju požara širih ili velikih razmjera . O istoj opasnosti obavještava i ŽC 112  i po potrebi 

načelnika općine. Na području Općine Đurđenovac djeluje 8 Dobrovoljnih vatrogasnih društava.  

 

Članak 4. 

U slučaju prijetnje nastanka velike nesreće ili katastrofe (većeg požara) aktivira se i Stožer zaštite i 

spašavanja Općine Đurđenovac i to na način : 

- Načelnik Općine  donosi odluku o mobilizaciji Stožera zaštite i spašavanje, 

- Pismenim ili usmenim putem nalaže županijskom Centru 112 sukladno članku 10.      Pravilnika o 

mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN broj 40/08,44/08) da provede 

mobilizaciju – pozivanje Stožera zaštite i spašavanja sukladno Planu pozivanja stožera zaštite i 

spašavanja Općine Đurđenovac, 

- Istovremeno Načelnik Općine osobno poziva načelnika Stožera da odmah dođe u prostorije Općine i 

prati tijek mobilizacije Stožera,  

- Po dolasku u prostorije Općine, načelnik Stožera zaštite i spašavanja osobno poziva putem telefona 

članove stožera da se odmah jave i dođu u prostorije  Općine,  

- U slučaju nemogućnosti pozivanja telefonom iz bilo kojeg razloga načelnik Stožera osobno poziva 

sve članove Stožera ili šalje po iste dostupne osobe. 

Stožer zaštite i spašavanja u slučaju bilo kakve prijetnje s elementima velikih nesreća i katastrofa 

okuplja se i samoinicijativno. Prva zadaća Stožera zaštite i spašavanja je izrada grube procjene 

prijetnje ili posljedica uzrokovanih potresima, poplavama i drugim velikim nesrećama i katastrofama. 

Procjena se izrađuje u najmanje mogućem vremenu od pristiglih članova Stožera. Procjena bi trebala 

dati približno stanje posljedica kod stanovništva po ulicama i naseljima odnosno ugroženim i stradalim 

područjima. Na osnovi toga potrebno je izraditi operativni plan za organiziranu zaštitu i spašavanje. 
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Članak 5. 

Motrenje, čuvanje i ophodnja polja i šumskog zemljišta u smislu članka 2. ovog Plana provodi 

motrilačka dojavna služba u okviru Vatrogasne zajednice Općine Đurđenovac, službe zaštite u 

pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje šumskih požara, ophodnja Hrvatskih 

šuma d.o.o. Šumarije Đurđenovac-,  te Jedinstveni upravni odjel općine Đurđenovac. 

 

Članak 6. 

Radi provedbe mjera  ovog Plana, pored Državne uprave za zaštitu u spašavanje, Službe za sustav 112, 

županijskog centra 112 Osijek (u daljnjem tekstu: Centar 112), Vatrogasna zajednica Općine 

Đurđenovac ima organizirani obilazak polja i po potrebi šumskog zemljišta u suradnji sa pravnim 

osobama koje gospodare šumama, u periodu od 15.svibnja do 15. listopada 2016 godine u kojem 

sudjeluju  dobrovoljna vatrogasna društva općine Đurđenovac. 

 

Članak 7. 

 

Vatrogasci u dežurstvu koja su stalna samo u žetvenoj sezoni pozivaju se samo u slučaju požara, kada 

u najkraćem mogućem roku  moraju izaći  na požarište.  

 

Članak 8. 

Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi i drugih čimbenika u vatrogasnu intervenciju                                

(fizičkih,pravnih osoba,trgovačkih društava,službe za pružanje medicinske pomoći, osobe zadužene za 

opskrbu hranom i vodom) je definiran Planom zaštite od požara za područje Općine Đurđenovac.  

 

Članak 9. 

Vatrogasna zajednica Općine Đurđenovac održava kontinuiranu vezu i o nastalim požarima izvješćuje 

Jedinstveni upravni odjel Općine Đurđenovac ,Centar 112, Policiju i druge službe po potrebi. 

 

Članak 10. 

Na području svih naselja u općini, osim u naselju Lipine postoji razvijena hidrantska mreža. U samom 

naselju Đurđenovac tijekom 2013. godine postavljeni su hidranti u dijelu Gundulićeve ulice,Taninske 

ulice,Meštrovićeve ulice,Radničke ulice te na dijelu Trga bana Jelačića. 

 

Članak 11. 

U slučaju potrebe za zatvaranjem dovoda vode,odnosno povećanjem pritiska i količine vode u 

hidrantskoj mreži za gašenje požara, VODORAD d.o.o. za komunalne djelatnosti, Đurđenovac se 

uključuje u akciju gašenja sa svojom dežurnom ekipom. 

 

Članak 12. 

Deponiju (odlagalište otpada) općine Đurđenovac, tijekom godine  nadzirat ce Jedinstveni upravni 

odjel Općine Đurđenovac zajedno sa komunalnim društvom u vlasništvu općine, tvrtkom RAD d.o.o.  

 

Članak 13. 

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurati će se sredstva u Proračunu Općine Đurđenovac  

sukladno Zakonu. 

 

Članak 14. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u „Službenom glasniku Općine 

Đurđenovac“. 

 

 

KLASA:214-01/16-01/3 

URBROJ:2149/02-01-16-2 

Đurđenovac,  18. ožujka  2016. godine  
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                             PREDSJEDNICA  

                       OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                         

                      Ana Magaš, prof., v.r. 
 

 
5. Temeljem članka  29.   Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“,  

broj 6/13.,  2/14. i 6/14.) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac,   na  19.  sjednici održanoj 18. ožujka  

2016.  godine, donijelo je 

 

 

ZAKLJUČAK  

povodom razmatranja Informacije o stanju sigurnosti na 

području općine Đurđenovac za 2015. godinu 

 

 

 

 

1. Usvaja se Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Đurđenovac za razdoblje 1. 

siječnja do 31. prosinca 2015. godine. 

 

2.    Ovaj Zaključak bit će  objavljen u „Službenom glasniku Općine Đurđenovac“. 

 

 

 

KLASA:210-01/16-01/1 

URBROJ:2149/02-01-16-3 

Đurđenovac,  18. ožujka 2015. 

 

 

         PREDSJEDNICA 

                OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                           Ana Magaš, prof., v. r. 

 

 

6.  Temeljem članka  29.   Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“,  

broj 6/13., 2/14. i 6/14.) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac,  na  19.  sjednici održanoj 18. ožujka 

2016.  godine, donijelo je 

 

 

 
ZAKLJUČAK 

povodom razmatranja Izvješća o radu  

i Financijskog izvješća Hrvatske knjižnice 

 i čitaonice Đurđenovac za 2015. godinu 

 

 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske knjižnice i čitaonice 

Đurđenovac za 2015. godinu. 

 

2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine Đurđenovac“. 
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KLASA:612-04/16-01/1 

URBROJ:2149/02-01-16-3 

Đurđenovac, 18. ožujka  2016. 

 

 

           PREDSJEDNICA  

                  OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                 Ana Magaš, prof., v. r. 

 

 

 

7. Temeljem članka  29.   Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“,  

broj 6/13., 2/14. i 6/14.) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac,  na  19.  sjednici održanoj 18. ožujka 

2016.  godine, donijelo je 

 

 

 
ZAKLJUČAK 

povodom razmatranja  

 Financijskog izvješća  za 2015. godinu 

Dječjeg vrtića „Jaglac“ Đurđenovac 

 

 

 

1. Usvaja se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Jaglac“ Đurđenovac za 2015. godinu. 

 

 

2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine Đurđenovac“. 

 

 

 

KLASA:601-01/16-01/1 

URBROJ:2149/02-01-16-3 

Đurđenovac, 18. ožujka  2016. 

 

 

           PREDSJEDNICA  

                  OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                  Ana Magaš, prof., v. r. 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

 

3. Na temelju članka 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ( N.N. br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 

,članka 6. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova („Službeni glasnik Općine Đurđenovac” br. 1/16)  

članka 36. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik Općine Đurđenovac” br. 6/13, 2/14 i 6/14), 

općinski načelnik Općine Đurđenovac, donosi  

 

ODLUKU 

 

o imenovanju Povjerenstva za nabavu u postupku nabave izrade glavnih projekata i 

troškovnika za izgradnju nogostupa u naseljima na području Općine Đurđenovac  

 

I. 

 

 

Naručitelj Općina Đurđenovac provodi postupak nabave izrade glavnih projekata i troškovnika za 

izgradnju nogostupa u naseljima na području Općine Đurđenovac. 

 

II. 

 

Općinski načelnik Općine Đurđenovac, kao odgovorna osoba naručitelja, za pripremu i provedbu ovog 

postupka nabave imenuje slijedeće osobe u Povjerenstvo za nabavu: 

 

a) Tomislav Majsterić,dipl. iur. 

 

                  b) Mario Kores,dipl. iur. 

 

      c) Oliver Abičić, dipl. oec. 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Đurđenovac“. 

 

 

KLASA: 400-09/16-01/4 

URBROJ:2149/ 02-02-16-1 

Đurđenovac, 22. ožujka 2016.  

 

 

 

              OPĆINSKI NAČELNIK 

 

         Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r. 

 

 

 

 

 

 

4. Na temelju članka 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ( N.N. br. 90/11, 83/13, 143/13, 

13/14), članka 6. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova („Službeni glasnik Općine Đurđenovac” br. 

1/16)  članka 36. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik Općine Đurđenovac” br. 6/13, 2/14 i 

6/14), općinski načelnik Općine Đurđenovac, donosi  

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=474
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=475
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=561
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=664
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=474
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=475
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=561
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=664
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ODLUKU 

 

o imenovanju Povjerenstva za nabavu u postupku nabave izrade projektne dokumentacije za 

rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Đurđenovac u naseljima Beljevina i 

Krčevina 

 

 

I. 

 

Naručitelj Općina Đurđenovac provodi postupak nabave izrade projektne dokumentacije za 

rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Đurđenovac u naseljima Beljevina i Krčevina 

 

 

II. 

 

Općinski načelnik Općine Đurđenovac, kao odgovorna osoba naručitelja, za pripremu i provedbu ovog 

postupka nabave imenuje slijedeće osobe u Povjerenstvo za nabavu: 

 

a) Tomislav Majsterić,dipl. iur. 

 

                  b) Mario Kores, dipl. iur. 

 

      c) Oliver Abičić,dipl.oec. 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općinu 

Đurđenovac“. 

 

 

              OPĆINSKI NAČELNIK 

 

         Hrvoje Topalović, dipl.iur., v. r. 
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